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25 listopada na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki War-
szawskiej odbyła się Ogólnopolska Konferencja Workcamp 
MK PZITB 2017. Głównym organizatorem był Komitet Młodej 
Kadry PZITB współpracujący ze studentami w Kole Młodych 
Inżynierów Budownictwa przy Politechnice Warszawskiej oraz 
kół uczelnianych Wojskowej Akademii Technicznej i Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
Zarząd Główny PZITB oraz PZITB – Oddziały Bydgoski, Krakow-
ski, Łódzki, Olsztyński i Warszawski objęły patronatem honoro-
wym Ogólnopolską Konferencję Workcamp MK PZITB. Zyskała 
ona również patronat honorowy rektora Politechniki Warszaw-
skiej JM Jana Szmidta, Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynie-
rów Budownictwa oraz burmistrza dzielnicy Praga-Północ Woj-
ciecha Zabłockiego. Patronat medialny nad konferencją objął 
„Przegląd Budowlany”. Na uroczystości obecni byli reprezen-
tanci 16 oddziałów Młodej Kadry PZITB. Na zaproszenie odpo-
wiedziało również wielu znamienitych gości, w tym przewod-
niczący PZITB Ryszard Trykosko, sekretarz generalny PZITB 
Wiktor Piwkowski oraz liczni przedstawiciele oddziałów PZITB. 
Na konferencji pojawił się również dziekan Wydziału Inżynierii 
Lądowej Andrzej Garbacz oraz reprezentanci władz wydziałów 
o profilu budowlanym oraz reprezentanci firm sponsorskich.
Konferencja miała na celu podsumowania tegorocznego pro-
jektu, przedstawienie sukcesów i podziękowanie wszystkim, 
którzy się do nich przyczynili. Workcamp MK PZITB to projekt 
ukierunkowany na charytatywną pomoc najbardziej potrze-
bującym placówkom pożytku publicznego. W tym roku odby-
ła się jego czwarta edycja, w której wzięło udział pięć miast: 
Warszawa, Bydgoszcz, Łódź, Olsztyn i Kraków. Każde miasto 
przygotowało krótką prezentację na temat swojego Workcam-
pu i wręczyło podziękowania głównym sponsorom.
Bydgoszcz była reprezentowana przez Marcina Trykę. Celem 
tego Workcampu był remont Bydgoskiego Zespołu Placówek 
Opiekuńczo-Wychowawczych, adaptacja nieużytkowanego 
mieszkania na przestrzeń użytkową mieszkańców placówki. 
Firmy wyróżnione przy okazji tego przedsięwzięcia to Alstal 
Grupa Budowlana Sp. z o.o. i B.H. Drzwi TESSA sp.j. 
Łódź, której przedstawicielem był główny koordynator akcji 
– Mateusz Dankowski, wyremontowała aż 6 pokoi w Domu 
Dziecka nr 11 w Łodzi. Poza tym zakupiono na rzecz ośrodka 
meble i niektóre przedmioty codziennego użytku. Ten Work-
camp odbył się dzięki licznym sponsorom, a na największe 
wyróżnienie spośród nich zasłużyły trzy firmy: Virako, Mota-
Engil Central Europe i Atlas.
Workcamp w Olsztynie odbył się po raz pierwszy, sukces tego 
projektu przedstawił jego koordynator i pomysłodawca Arka-
diusz Rosiński. Remont Ośrodka Wsparcia dla Matek z Ma-
łoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży polegał na wymianie insta-
lacji elektrycznej, odświeżeniu ścian i sufitów oraz wymianie 
podłóg. Wyróżnienie za okazanie największego wsparcia tra-
fiło do dwóch firm: Doliny Nidy i Flex Floor.
Emilia Woźniak i Adam Kalinowski reprezentowali Warszawę. 
Podczas tego Workcampu przeprowadzono remont kuchni 

w Centrum Interwencji Kryzysowej. Położono ponad 200 m2 
płytek i pomalowano ponad 100 m2 ścian i sufitów. Wyróżnio-
no dwie firmy, NDI za okazanie wsparcia finansowego i UNI-
BEP za okazane wsparcie materialne.
Workcamp w Krakowie przedstawiły Monika Turcz i Magdalena 
Słota. Młoda Kadra PZITB usuwała i kładła płytki, wyrównała 
i malowała ściany, ocieplała rury i odnawiała futryny drzwio-
we. Wszystko po to, by wyremontować świetlicę środowisko-
wą dla krakowskiej Akademii Młodzieży. Firmy, którym zostały 
wręczone wyróżnienia to firma FLUGGER i FHU NEFRYT.
Wszystkie prezentacje zakończyło oficjalne podziękowanie 
dla firmy PERI Polska, wieloletniego partnera projektu Work-
camp MK PZITB. Wyróżnienie było przekazane na ręce pre-
zesa zarządu Michała Wrzoska.
Całość konferencji zakończyła się debatą panelową Młodej 
Kadry PZITB, która pozwoliła na dyskusję o akcji Workcamp. 
Każdy miał możliwość zabrania głosu i podzielenia się swo-
imi spostrzeżeniami i pomysłami do wdrożenia w kolejnych 
latach. Cała debata została podsumowana, a wnioski z niej 
wyciągnięte pozwolą na jeszcze lepszą organizację i koordy-
nację akcji w przyszłości.

Marta Gniewecka, MK PZITB

Konferencja Workcamp MK PZITB 2017

Uczestnicy konferencji

Dziekan Wydziału IL Andrzej Garbacz, przewodniczą-
cy PZITB Ryszard Trykosko, sekretarz generalny PZITB 
Wiktor Piwkowski, prodziekan ds.studenckich Wioletta 
Jackiewicz-Rek, prezes PERI Polska Michał Wrzosek
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